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Súhrn 

Fajčenie má nepriaznivé účinky na tehotnú ženu, plod a novorodenca. Komplikácie vyvo
lané toxickými zložkami cigaretového dymu sú evidentné v každom trimestri ťarchavosti . 

V prvom trimestri je zvýšené riziko spontánnych potratov a vrodených chýb, neskôr hrozí 
predčasný pôrod, predčasné odlupovanie placenty a retardácia rastu plodu. Nikotín spolu 
s oxidom uholnatým vyvolávajú širokú paletu komplikácií kardiovaskulárneho, respiračného 
a dalších systémov matky a dieťaťa . 

K r ú č o v é s lov á: faj čenie - nikotín - perinatálna mortalita - komplikácie gravidity -
predčasný pôrod - cerebrálna morbidita 

M. Huttová, H. Drobná, J. Jurkovičová, B. C. Jamal: NEGATIVE 
INFLUENCE OF SMOKING DURING THE PREGNANCY 

Summary 

Smoking during the pregnancy has negative influence for the pregnant woman, fetus and 
newborn. Complication are caused by toxic parts from tobacco smoke and they are present du
ring the each trimester of pregnancy. During the fIrst trimester there is increased risk of 
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spontaneous abortion, congenital anomalies, and later dangerous for pre term delivery and in
trauterine growth retardation. Nicotine together with carbon monoxyd are responsiible of se
veral complications of cardiovascular, respiratory and other systems of mother and fetus . 

Key w o r ds : smoking, nicotine, perinatal mortality, complication in pregnancy, preterm 
delivery, cerebral morbidity 

Úvod 

Fajčenie vzniklo v Amerike, kde sa tabak pestoval ako liečivá rastlina a pripiso
vali sa mu nadprirodzené účinky . Odtiaľ sa rozšíril do celého sveta a postupne sa 
stal najviac používanou drogou. 

Nikotinizmus poškodzuje zdravie v každom veku, avšak najmarkantnejšie v ob
dobí adolescencie a vo fertilnom veku. Podľa štatistických odhadov na Slovensku 
fajčí 23 až 30 % žien (Pavúk, Kočšo, 1997; Pavúk, 1998). Tento zlozvyk je rozšírený 
aj v ťarchavosti, hoci je známe, že plod - ako nedobrovoľný pasívny konzument ni
kotínu je vystavený väčším rizikám, ako jeho matka. 

Riziko vzniku závislosti od tabaku je najvypuklejšie pri fajčení pred 16. rokom 
života a napriek snahe o abstinovanie v ťarchavosti väčšina z týchto žien nedokáže 
splniť tento cieL Podľa odhadov v súčasnosti u nás fajčí každá 10. gravidná žena. 
Z toho vyplýva, že nikotín je najčastejšie zneužívanou psycho aktívnou drogou v ťar
chavosti. 

Zložky tabakového dymu 

Tabakový dym obsahuje hmotné a plynné komponenty. Najvýznamnejšie hmotné 
častice sú nikotín, ťažké kovy, rádioaktívne látky a pesticídy. Z prchavých látok sú 
to nitrozamíny, arzén, oxid uholnatý a kyanovodík. Z cigaretového dymu bolo izolo
vaných viac ako 4000 škodlivých látok s celkovým a lokálnym účinkom. 

Najnebezpečnejšie škodliviny cigaretového dymu sú oxid uholnatý a nikotín. 
Podstatou negatívneho účinku oxidu uholnatého na ľudský organizmus je jeho vy
soká afinita k hemoglobínu- až 200-násobne vyššia ako je afinita kyslíka . Aj pri ne
patrnej koncentrácii dochádza k nasycovaniu hemoglobínu a vzniká karboxyhemog
lobín, ktorý znižuje prívod kyslíka do plodu. 

Nikotín je z farmakologického hľadiska najvýznamnejšou súčasťou tabakového 
dymu. Absorbuje sa zo slizníc, tkanív a orgánov. Kumuluje sa najmä v pľúcach, 
odtiaľ rýchle prestupuje do cirkulácie, do mozgu a transplacentárne do plodu. 

Účinky nikotínu 

1. Kardiovaskulárny systém 

Hlavným farmakodynamickým efektom je stimulácia tvorby katecholamínov, 
ktorých vazokonstrikčný efekt má negatívne účinky na srdcovo cievny systém: spôso-
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buje zvýšenie srdcovej frekvencie, periférnu hypoperfúziu a zvýšenie krvného tlaku 
(Haas, Kubler, 1997). 

2. Centrálny nervový systém 

Hlavné účinky sú: anti stresový, anorektický, stimulačný . Účinok na CNS je dvoj
fázový. Najprv potláča únavu a zvyšuje intelektuálnu výkonnosť, vo vyšších dávkach 
znižuje pozornosť a zhoršuje výkonnosť. 

3. Uteroplacentárna jednotka 

Na myometrium pôsobí stimulačne a súčasne spôsobuje konstrikciu uteropla
centárneho riečiska. Týmto mechanizmom sa znižuje perfúzia v intervilóznom prie
store až o 20 % a vzniká chronická fetálna hypoxia (Lambers a Clark, 1996; Schmitz 
a kol., 1997). Známy je aj toxický účinok nikotínu na placentu (Šuška, 1995). 

4. Vrodené chyby následkom fajčenia v ťarchavosti nie sú j ednoznačne potvrdené. 
Viacerí autori uviedli zvýšený výskyt redukčných anomálií končatín, vrodených chýb 
ui'opoetického systému , rázštepov pery a podnebia (Cloherty, Stark, 1998). 

Účinky fajčenia na gravidnú ženu 

Fajčenie je nebezpečné najmä v koncepčnom veku a počas tehotnosti . Spája sa 
s neplodnosťou, zvýšeným výskytom komplikácií tehotnosti a ohrozuje vývin a zdra
votný stav dieťaťa. Nikotín negatívne ovplyvňuje metabolizmus a nutričný stav že
ny, znižuje absorpciu bielkovín a vítamínov (Curtis a kol. , 1997). Fajčiarky majú 
zvyčajne nižšiu telesnú hmotnosť v porovnaní s nefajčiarkami a aj prírastky hmot
nosti počas tehotnosti sú nižšie. Uvedené faktory sa spolupodieľajú na nízkej pôrod
nej hmotnosti. Tabakizmus v perikoncepčnom období zvyšuje riziko mimomaternico
vej tehotnosti v závíslosti od počtu vyfajčených cigariet (Hinšt, Štencl, 1998; -Haas 
a Kubler, 1997). 

Komplikácie tehotnosti 

Účinky fajčenia či už aktívneho alebo pasívneho, sú evídentné počas celej tehot
nosti. Časté sú najmä potraty, predčasné pôrody, úmrtia plodov (Men-Jean Lee, 
1998). Perinatálna úmrtnosť je o 22% vyššia ako v kontrolnej skupine. Nikotín 
zvyšuje troj- až päťnásobne výskyt predčasného pôrodu a je hlavnou príčinou nízkej 
pôrodnej hmotnosti (Lambers a Clark, 1996, Hinšt a Štencl, 1998). 

Účinky na plod a dieťa 

Na vzniku komplikácií ťarchavosti sa spolupodieľa kombinácia vplyvu níkotínu 
a oxidu uholnatého. 
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Fetálny tabakový syndróm 

Nikotín ľahko prestupuje cez placentu a dosahuje vyššie koncentrácie vo fetálnej 
krvi ako v krvi matky. K najnebezpečnejším účinkom nikotínu patrí vazokonstrikcia 
v uteroplacentárnom riečisku a degeneratívne zmeny placenty, ktoré sa kombinujú 
s hematotoxickým účinkom oxidu uholnatého. Konečným dôsledkom je znížený 
prívod kyslíka a výživy do plodu. Týmto mechanizmom vzniká symetrická re
tardácia rastu plodu - fetálny tabakový syndróm~ Priemerná pôrodná hmotnosť detí 
fajčiarok býva o 200g - 250g nižšia ako u nefajčiarok (Wagner, 1998). Nikotínom vy
volané tonizácie uteru sú sprevádzané znižením objemu krvi v intervilóznych prie
storoch, čím viazne výmena krvných plynov a živín. Následná hypoxémia a acidémia 
ohrozuje život plodu. 

Kardiovaskulárny systém 

Pozitívne chronotropný efekt nikotínu sa prejavuje zvýšenim srdcovej frekvencie 
o 15 % a tento efekt trvá až 50 minút po vyfajčeni cigarety (Javorka, 1996). Krvný 
tlak je významne vyšší ako u detí nefajčiarok a ak je matka silná fajčiarka (viac ako 
10 cigariet denne, hypertenzia dieťaťa sa upravuje až v druhom roku života. 

Respiračný systém 

Expozícia cigaretovému dymu spôsobuje poruchu vývinu pľúcnych štruktúr. Po
čet pneumocytov I. rádu je významne znižený, naopak pneumocytov II pribúda, 
majú však patologickú morfológiu a tvorbu surfaktantu. U nedonosených novoro
dencov sú časté poruchy dýchania, u detí respiračné infekcie a astma (Wagner 
a spol., 1998). S patologickou štruktúrou pľúc súvisí aj zvýšený výskyt náhleho 
úmrtia dojčiat (SmS). 

Centrálny nervový systém 

Zníženie perfúzie v mozgu spôsobené vazokonstrikčným účinkom nikotínu má za 
následok patologický vývin kortexu, maturácie pyramídových neurónov a celkové 
zníženie hmotnosti mozgu a obvodu hlavy dieťaťa. Poškodenie eNS sa prejavuje 
znížením mentálnej úrovne (priemerné IQ 104,9, u detí nefajčiarok 115,5), 
zvýšeným výskytom ľahkej mozgovej dysfunkcie (u detí fajčiarok 22 %), v kontrolnej 
skupine 8 %. Časté sú aj problémy správania a učenia. (Wagner a spol., 1998; Wags
lag a spol., 1997 a Williams, 1998) pozorovali problémy čítanía, emocionálneho vývi
nu a vyšší výskyt agresívneho správania v porovnaní s deťmi nefajčiarok. 

Postnatálna adaptácia 

Keďže níkotín spolu s ďalšími komponentmi cigaretového dymu ovplyvňuje prak
ticky všetky systémy plodu, majú deti fajčiarok časté problémy popôrodnej 
adaptácie, ktoré sú nezriedka natoľko závažné, že musia byť liečené na Jednotke in-
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tenzívnej starostlivosti . V prvých dňoch života sa pozorujú následky toxického účin
ku nikotínu: tachykardia, poruchy periférnej perfúzie, problémy s príjmom výživy, 
zvýšená dráždivoť, tremor a zvýšené reakcie na zvukové podnety (Cloherty a Stark, 
1998. 

Neonatálny abstinenčný syndróm 

Náhle zníženie koncentrácie nikotínu v krvi po narodení moze vyvolať absti
nenčný syndróm. Najčastejšie prejavy sú bledosť, zvýšená dráždivosť, tras končatín, 
tachypnoe, apnoické pauzy, záchvaty cyanózy a bradykardia (Lambers, Clark, 1996). 

Pasívne versus aktívne fajčenie 

V ostatných rokoch sa akceptuje, že rovnaké riziká ako aktívne fajčenie prináša 
so sebou pasívne fajčenie - ak je ťarchavá žena vystavená inhalácii tabakového dy
mu v domácnosti, alebo v zamestnaní. Potvrdzujú to viaceré výskumy, napríklad Os
trea a spol., 1994, ktorí detegovali v smolke koncentrácie metabolitov nikotínu (ko
tinínu a hydroxykotinínu). Priemerné koncentrácie boli takmer rovnako vysoké 
v smolke detí miernych fajčiarok, ako pasívnych fajčiarok. Uvedené hodnoty boli 
významne vyššie ako u nefajčiacich matiek, ktoré neboli vystavené pasívnemu fajče
niu. 

Matka - fajčiarka a dojčenie 

Keďže nikotín a ďalšie škodliviny tabakového dymu prechádzajú vo veľkom 
množstve do ma.terského mlieka, môžu vystaviť dieťa závažným kardiovaskulárnym 
a ďalším komplikáciam. Ak sa dojčiaca matka nevie vzdať fajčenia, treba dať pred
nosť umelej výžive (Hinšt a Štencl, 1998). 

Trvalé následky fajčenia v ťarchavosti sú retardácia somatického rastu, časté re
spiračné infekcie, alergické ochorenia, najmä atopický ekzém a astma., náhle úmrtie 
dojčiat sú častejšie oproti výskytu v populácii. Nižšia úroveň inteligencie a poruchy 
správania môžu byť prekážkou školskej úspešnosti (Anderson a Cook, 1997; Barber, 
1996). 

Fajčenie mužov a poruchy reprodukcie 

Fajčenie môže porušiť proces spermiogenézy. Predpokladá sa, že túto poruchu 
vyvoláva nadmerná tvorba kyslíkových radikálov pri metabolizovaní častíc cigare
tového dymu. 

Joesbury a kol., 1998, potvrdili významný vplyv fajčenia mužov na vznik a udr
žanie tehotnosti a tento efekt sa zvyšuje súbežne s vekom. Výsledky autorov podpo
rujú hypotézu o kumulácii mutácií, vyvolaných fajčením v období pred oplodnením. 
Mutagénne a ďalšie nemutagénne vplyvy môžu ovplyvňovať embryonálny vývin po
tomkovaspôsobiť aborty, alebo abnormálny intrauterinný vývin. Fajčenie otca v ob-
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dobí počatia dieťaťa zvušuje aj riziko rakoviny v detskom veku, najmä mozgových 
nádorov a lymfómov (Ji a spol., 1997). 

Záver 

Fajčenie je významným negatívnym faktorom pre ťarchavú ženu a jej dieťa . Rizi
ko komplikácií gravidity a patologického vývinu plodu sa zvyšuje s počtom vy
fajčených cigariet. Tieto okolnosti nás oprávňujú považovať graviditu fajčiarky za ri
zikovú z aspektu ohrozenia života plodu a možnosti dlhodobých následkov. 

Vzhľadom na vysokú prevalenciu fajčiacich dievčat a žien sa ukazuje potreba 
primárnej prevencie poškodenia plodu, ktorá by sa mala orientovať na žiakov 
základných škôl. 
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